âROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES – VERBAL
al şedinţei extraodinare a Consiliului judeţean Prahova
din data de 18 iulie 2016, ora 15,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 226 din
14.07.2016 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 36
de consilieri judeţeni: Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Bozianu NicoletaCătălina, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Dumitru Mihaela Carmen,
Enescu Rareş-Dan, Hornoiu Gabriel, Ilie Mihai-Viorel, Ionescu Fabioara, Ionică
Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Meşca Darius-Dumitru, Moagher LauraMihaela, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nicolae
Andrei, Nistor Marian-Tudor, Papuc Rodica-Mariana, Pătraşcu Vasile, Pinţoiu
Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicuşor, Sepşi
Daniel, Sfîrloagă Ludmila, Soiu Mihail-Iulian, Toma Horia-Victor, Tomoşoiu
Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Viter David-Andrei.
A lipsit domnul consilier judeţean Dumitrescu Iulian.
De asemenea, la ședința Consiliului Județean a participat și doamna
Popovici Elisabeta, primul supleant pe lista Partidului Național Liberal.
La lucrările ședinței Consiliului Județean au mai participat: doamna
senator Gavrilescu Grațiela Leocadia și domnul senator Oprea Dan.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bine aţi venit la şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Prahova, din
data de 18 iulie 2016!
Cu permisiunea dumneavoastră, v-aş ruga să întârziem cinci minute,
dacă se poate, domnul Necula, colegul de la PNL, fiind pe drum.
Dacă îmi permiteţi, aş vrea să începem şedinţa prin primul proiect de pe
ordinea de zi, proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, prin
demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dumitrescu.
Ordinea de zi, aşa cum a fost ea expusă... Dacă sunt probleme?
Sunt cinci puncte pe ordinea de zi, începând cu acest proiect de hotărâre,
prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier al domnului
Dumitrescu... Având în vedere faptul că suntem în sală prezenţi 35 validaţi...Așa
este.
Dacă aveţi probleme la ordinea de zi?
Dacă nu, v-o supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
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1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, prin
demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dumitrescu Iulian şi
declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv.
2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
judeţean.
3. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean nou validat.
4. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiilor de
specialitate în principalele domenii de activitate.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Aşa cum v-am spus, primul proiect pe ordinea de zi, este proiectul de
hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Dumitrescu Iulian şi declararea vacantării locului de
consilier judeţean respectiv.
Întrucât nu consider că sunt probleme...
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Al doilea proiect de hotărâre pe ordinea de zi, este proiect de hotărâre
privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Domnul Pavel.
Dl. Mihail Pavel
Comisia de validare...
Dl. Rareş-Dan Enescu
Domnule preşedinte, Comisia de validare s-a întrunit astăzi, la ora 14,00,
subsemnatul, doamna Moagher, domnul Ionică Eugen, Pinţoiu Toma şi domnul
Tomoşoiu Adrian.
Daţi-mi voie să vă prezint Raportul privind renunţarea, la calitatea de
supleant, de pe lista unui partid şi validarea unui mandat de consilier judeţean.
Comisia de validare, aleasă conform Hotărârii nr. 91 din 29 iunie 2016, a
Consiliului judeţean Prahova, întrunită în şedinţă, a constatat următoarele:
Prin hotărârea Consiliului judeţean, s-a luat act de încetarea, prin
demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dumitrescu Iulian.
Ca urmare a vacantării unui loc de consilier judeţean, deţinut de
Partidului Național Liberal, se impune examinarea îndeplinirii cerinţelor de
eligibilitate de către primul supleant de pe lista acestui partid, la alegerile pentru
Consiliul judeţean din 5 iunie 2016.
Comisia de validare, analizând această listă de candidaţi, constată
următoarele:
Domnul Moraru Remus - dar cred că şi-a schimbat denumirea în Romu -,
verificaţi, vă rog! -, supleant pe lista Partidului Naţional Liberal, a renunţat la
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această calitate, conform adresei înregistrate la Consiliul judeţean Prahova, la nr.
13.607 din 15.07.2016.
Organizaţia Judeţeană a Partidului Național Liberal, confirmă cu adresa
nr. 520 din 14.07.2016 apartenenţa politică la acest partid, a doamnei Popovici
Elisabeta, următorul supleant, fiind îndeplinită astfel cerinţa expres prevăzută de
lege, în acest sens.
Ca urmare a examinării realizate, Comisia de validare a constatat că
doamna Popovici Elisabeta îndeplineşte şi celelalte condiţii de eligibilitate
prevăzute de lege.
În raport de cele prezentate, Comisia de validare propune:
1. Constatarea renunţării la calitatea de supleant de pe lista Partidului
Național Liberal la alegerile din 5 iunie 2016 a domnului Moraru Remus.
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Popovici
Elisabeta, supleant pe lista Partidului Național Liberal.
Semnează membrii Comisiei de validare. Mulţumesc.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bun.
Dacă sunteţi de acord, vă propun aprobarea Raportului Comisiei de
validare.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Tot la acest punct, v-aş propune validarea noului consilier, doamna
Elisabeta Popovici, în urma Raportului.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Dacă nu aveţi altceva de adăugat, v-aş ruga să ne ridicăm, pentru
depunerea jurământului, de către colega noastră.
Dna Elisabeta Popovici
Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună - credinţă, tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului
Prahova. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Vă mulţumim.
În acest moment, avem 36 de consilieri prezenţi.
Aş dori să trecem la punctul nr. 4 din ordinea de zi aprobată: proiect de
hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean Prahova.
Aici, aş vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să vă fac câteva precizări.
3

Vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni
în funcţie.
Operaţiunile de organizare şi desfăşurare a votării, precum şi stabilirea
rezultatelor acesteia, se asigură, ca de obicei, de Comisia de validare, care a fost
deja votată în prima şedinţă a Consiliului judeţean.
În cazul în care membrii Comisiei de validare sunt propuşi candidaţi,
aceştia nu pot îndeplini activităţi de organizare şi desfăşurare a alegerilor.
Vicepreşedinţii Consiliilor judeţene sunt aleşi, pe buletine de vot, pe care
sunt înscrise numele şi prenumele tuturor candidaţilor propuşi de grupurile
consilierilor judeţeni.
Candidaţii propuşi vor fi înscrişi pe buletinul de vot în ordinea
descrescătoare a mărimii grupurilor de consilieri care au făcut propunerile.
Fiecare consilier judeţean are dreptul să opteze pentru doi dintre
candidaţii înscrişi pe buletinul de vot.
O scurtă paranteză: mă simt nevoit să vă fac aceste precizări, pentru a
stabili, din nou, metoda de votare.
Buletinele de vot care conţin trei sau mai multe opţiuni, sau nicio
opţiune, sunt declarate nule.
Dl. Cristian Dumitru
Dacă are o singură opțiune?
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Este valabil.
Dl. Cristian Dumitru
Precizați.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Eu v-am spus care sunt nule: cele cu mai mult de două opţiuni şi cele
care nu au nicio opţiune.
La organizarea fiecărui nou tur de scrutin, este eliminat din competiţia
electorală candidatul care a obţinut cel mai mic număr de voturi în turul de scrutin
anterior sau cel care, fiind candidat unic, nu întruneşte majoritatea necesară.
În cazul în care se înregistrează paritate, între doi sau mai mulţi
candidaţi, astfel încât niciunul nu obţine majoritatea necesară, în cazul nostru, 19 şi
nici nu este posibilă aplicarea reglementării referitoare la eliminarea din competiţia
electorală a candidatului cu cel mai mic număr de voturi, se organizează un nou tur
de scrutin, la care participă aceiaşi candidaţi ca în turul de scrutin anterior.
Deci, nu se mai fac alte propuneri.
Dacă după organizarea tuturor tururilor de scrutin posibile, niciunul
dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea necesară, se formulează noi propuneri de
candidaţi şi se procedează la desfăşurarea alegerilor.
În acest moment, vă rog, grupurile să facă propunerile, după cum
urmează: grupul Partidul Social Democrat.
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Dl. Gheorghe Neaga
Domnule preşedinte, în numele grupului de consilieri PSD plus ALDE,
noi facem următoarele propuneri pentru funcţia de vicepreşedinte: Ludmila
Sfîrloagă, consilier judeţean PSD şi Vasile Pătraşcu, consilier judeţean ALDE.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Îmi cer scuze!
Este foarte corect ce aţi spus, că aceştia doi sunt nominalizaţi, dar
urmează Partidul Naţional Liberal, adică va fi înscris numărul doi, aşa cum spune
la Regulament, pe buletinul de vot.
Am auzit forfota şi ştiu Regulamentul.
Al doilea va fi înscris pe buletinul de vot, pentru ca cei mai mulţi
reprezentanţi, după PSD, domnii de la PNL şi va fi înscris...
Domnul de la PNL, vă rog!
Dl. Nicușor Răducanu
Domnule preşedinte, în numele grupului Partidului Naţional Liberal, îl
propunem pe domnul Dan Ciolac.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Am înţeles. Vă mulţumesc.
Acum, din partea ALDE, am înţeles că este domnul Pătraşcu, da?
Vă mulţumesc.
Din partea grupului Mişcarea Populară.
Dna Nicoleta-Cătălina Bozianu
Nu avem propuneri pentru funcţia de candidat.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Am înţeles. Mulţumesc.
În acest caz, se completează buletinul de vot, se multiplică în numărul
necesar de exemplare şi se precizează tehnica votării.
Aţi înţeles tehnica votării.
Este o întrebare logică şi este bine să o adresăm.
Cei trei nominalizaţi de către grupurile politice, acceptaţi?
V-aş ruga, individual.
Doamna Ludmila?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Da.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Domnul Pătraşcu?
Dl. Vasile Pătraşcu
Da. Accept.
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Dl. Dan Ciolac
Sunt onorat.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Mi se pare şi normal. Vă mulţumesc.
În acest moment, Comisia de validare îşi intră în atribuţii, iar noi vom
lua acea scurtă pauză, presupunând că domnul Necula va ajunge şi dânsul.
(Domnul consilier județean Necula Gheorghe participă la lucrările
ședinței).

X

X

X

Dl. Bogdan-Andrei Toader
Dacă mai sunt colegi care sunt afară...
Vă mulţumesc.
Dau cuvântul domnului Enescu, pentru Comisia de validare.
Dl. Rareş-Dan Enescu
Mulţumesc, domnul preşedinte.
Buletinele de vot sunt în acest format, cu cele trei propuneri făcute,
semnate pe spate şi ştampilate, în original, se exprimă prin semnul „X”, în dreptul
a cel puţin doi candidaţi, ca vot valabil exprimat.
Este valabil şi unul. Cel mult două, cel puţin unul, ca voturi valabil
exprimate.
Domnul Ardeleanu Vasile.
Se pregăteşte domnul Bănică.
Doamna Bozianu.
Se pregăteşte domnul Ciolac.
Doamna David Simona.
Domnul Dumitru Cristian.
Doamna Dumitru Mihaela.
Domnul Hornoiu.
Domnul Ilie Mihai.
Doamna Ionescu Fabioara.
Domnul Ionică Adrian.
Domnul Ionică Eugen.
Domnul Ionică Ion.
Domnul Meşca.
Doamna Moagher Laura.
Domnul Neaga Gheorghe.
Domnul Gheorghe Necula.
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Domnul Nică Justinian.
Domnul Andrei Nicolae.
Domnul Nistor Tudor Marian.
Doamna Rodica Papuc.
Domnul Pătraşcu.
Domnul Pinţoiu.
Domnul Pîrvu Ionel.
Domnul Popescu Cristian.
Doamna Popovici.
Domnul Răducanu Nicuşor.
Domnul Sepşi Daniel.
Doamna Sfîrloagă.
Domnul Soiu.
Domnul preşedinte.
Domnul Toma Horia.
Domnul Tomoşoiu Adrian.
Domnul Dorin Tudora.
Domnul Tudoran.
Domnul Viter.
Şi, cu voia dumneavoastră, subsemnatul.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
V-aş ruga să continuăm şedinţa. Comisia de validare.
Dl. Rareş-Dan Enescu
Mulţumesc, domnul preşedinte.
Felicităm fiecare candidat care s-a înscris în lupta pentru vicepreşedinte.
În calitate de preşedinte al Comisiei de validare, daţi-mi voie să vă
prezint Procesul - verbal privind rezultatul votului pentru alegerea a doi
vicepreşedinţi ai Consiliului judeţean Prahova.
Numărul consilierilor aleşi: 37.
Numărul consilierilor în funcţie: 37.
Numărul buletinelor de vot introduse în urnă: 37.
Numărul buletinelor de vot valabil exprimate: 37.
Numărul buletinelor de vot nule: 0
Numărul voturilor valabil exprimate: 37.
Numărul voturilor obţinute de fiecare candidat: doamna Sfîrloagă
Ludmila - 21, domnul Pătraşcu Vasile - 20, colegul nostru, domnul Ciolac Dan 16.
Numărul voturilor necesare pentru alegerea în funcţia de
vicepreşedinte: 19.
Se declară aleşi candidaţii: Sfîrloagă Ludmila şi Pătraşcu Vasile.
Semnează Comisia de validare.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Dacă doreşte cineva să ia cuvântul?
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Dna Ludmila Sfîrloagă
Da. Mulţumesc...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Doamna Sfîrloagă.
Dna Ludmila Sfîrloagă
... domnule preşedinte.
Vă mulţumesc colegi şi celor care m-aţi votat şi celor care nu m-aţi
votat.
Aşa cum mă ştiţi, eu rămân aceeaşi colegă pentru voi toţi, de-a lungul a
patru mandate de consilier judeţean.
Cine a vrut, a avut uşa deschisă.
Întotdeauna, când am avut ceva de făcut, am făcut împreună.
Sper să continui, să îndreptăţesc speranţele colegilor care m-au desemnat
pentru această poziţie de vicepreşedinte al Consiliului judeţean şi, ca o bună
colegă, nu trebuie să uit că, începând de astăzi, domnul Rareş Enescu este liderul
de grup al consilierilor judeţeni PSD.
Vă mulţumim. Vă mulţumesc şi continuăm împreună!
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Şi noi vă mulţumim.
Înainte de a ajunge la proiectul nr. 5, aş da cuvântul şi domnului
Pătraşcu.
Dl. Vasile Pătraşcu
Aş vrea să mulţumesc tuturor colegilor consilieri judeţeni din grupul
ALDE şi PSD, pentru că dânşii m-au propus.
Mulţumesc şi celor care nu m-au votat.
Nu va fi opoziţie, din punctul meu de vedere, vor fi, toţi, colegii mei.
Voi avea uşa deschisă pentru toată lumea şi vă mulţumesc pentru
încredere, încă o dată!
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Vă mulţumim şi noi.
Înainte de a continua ordinea de zi, aş vrea să fac şi eu câteva precizări.
Prima: aş vrea să salut prezenţa domnilor şi doamnelor din Parlamentul
României, care sunt aici, alături de noi.
Mi-aş dori să fie alături de noi, aproape la toate şedinţele, când vor avea
ocazia, pentru a ne ajuta în privinţa unor proiecte de hotărâre, doamna Graţiela şi
domnul senator Oprea şi ceilalţi colegi ai dumneavoastră.
În al doilea rând, mi-aş dori ca, de acum încolo, să începem şedinţele
Consiliului judeţean, cu imnul României şi sper că nu veţi avea o problemă cu
acest lucru.
În al treilea rând, i-aş invita pe cei doi, pe doamna Sfîrloagă şi pe
domnul Pătraşcu, alături de mine şi, nu în ultimul rând, aş vrea să daţi curs
invitaţiei pentru şedinţa de miercuri, unde vom dezbate câteva proiecte destul de
8

importante pentru Consiliul judeţean, câteva proiecte premergătoare, pentru
accesarea de fonduri europene şi alte proiecte necesare, care au fost tergiversate în
ultimele două luni.
Mai mult am făcut politică, decât administraţie.
Aş vrea să dau cuvântul domnului Rareş Enescu, întrucât am înţeles că sau discutat comisiile, cu toate grupurile politice şi au ajuns la o concluzie şi nu ar
trebui să mai existe decât un vot la vedere, întrucât există omul şi postul, deci, nu
ar trebui să existe probleme sau divergenţe.
Vă mulţumesc foarte mult.
Dl. Rareş-Dan Enescu
Mulţumesc, domnul preşedinte.
Într-adevăr, ne-am întâlnit, grupurile politice şi am căzut de acord pentru
următoarele propuneri, în ceea ce priveşte Comisiile de specialitate ale Consiliului
judeţean.
Comisia 1 - Comisia de studii, prognoze eonomico - sociale, buget,
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, formată din şapte
consilieri şi anume: Ionescu Fabioara, Bănică Alexandru, David Viter, Meşca
Darius, Bozianu Cătălina, Răducanu Nicuşor, Necula Gheorghe.
Dl. Gheorghe Necula
Nu aici. Eu sunt la Comisia 3.
Dl. Rareş-Dan Enescu
Aţi fost în Comisia 3 mandatul trecut.
Dl. Gheorghe Necula
Nu, și în mandatul celălalt am fost. L-am învățat pe de rost.
Dl. Rareş-Dan Enescu
Este în regulă? Este în regulă, da?
Comisia 2 - Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură, formată tot din şapte consilieri: doamna Moagher Laura,
domnul Nicolae Andrei, domnul Sepşi Daniel, domnul Tomoşoiu Adrian, domnul
Ciolac Dan, domnul Dumitru Cristian, domnul Tudoran Lorin Gabriel.
Comisia 3 - Comisia pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement,
formată din cinci persoane: domnul Ardeleanu Vasile, domnul Ilie Mihai, domnul
Pinţoiu Toma, domnul Nistor Marian Tudor, domnul Hornoiu Gabriel.
Comisia 4 - Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi
culte, formată din cinci consilieri: doamna Popovici Elisabeta, Toma Horia Victor,
Papuc Rodica Mariana, Soiu Mihail-Iulian, Ionică Adrian.
Comisia 5 - Comisia pentru protecţie socială, sănătate, agricultură şi
activităţi sportive...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze că intervin!
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Este corect cum aţi citit dumneavoastră, este protecţie socială, sănătate,
nu cum este scris acolo.
Vă mulţumesc.
Dl. Rareş-Dan Enescu
Şi eu vă mulţumesc.
Este formată tot din cinci colegi consilieri şi propunem pe domnul Neaga
Gheorghe, Dumitru Mihaela, Ionică Ion, David Simona, Popescu Cristian.
Comisia 6 - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, este
formată din cinci colegi consilieri: domnul Enescu Rareş, domnul Pîrvu Ionel,
domnul Nică Justinian, domnul Ionică Eugen, domnul Tudora Dorin.
Comisia 7 - aşa cum este obiceiul acestui Consiliu, să avem şi Comisia
de Integrare europeană, formată din şapte colegi consilieri: domnul Enescu Rareş,
domnul Nicolae Andrei, doamna Ionescu Fabioara, domnul Pinţoiu Toma, doamna
Bozianu Cătălina, domnul Ionică Eugen şi domnul Popescu Cristian. Mulţumesc.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Şi eu vă mulţumesc.
Stimaţi colegi, dacă v-aţi regăsit în ceea ce a citit domnul Enescu, dacă
grupurile politice din care faceţi parte sunt întru totul de acord, eu vă supun la vot.
Dacă nu, şi aveţi comentarii, vă rog să le spuneţi, ca să ştim cum
procedăm, conform Regulamentului.
Vă rog, domnul Necula!
Dl. Gheorghe Necula
Deci, să o iau cu începutul.
Eu nu am optat niciodată pentru Comisia aceasta, ci pentru Comisia la
care, zic eu, mă pricep şi la care am fost, cât de cât, util Consiliului judeţean.
Acum, rămâne de stabilit dacă vreun coleg al nostru vrea să facă schimb,
dacă nu, asta este.
Mulţumesc.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Domnul Necula, cu toată stima pe care v-o port, să ştiţi că şi colegii de la
noi, din grupul politic PSD, în speţă, domnul Nică, ar fi dorit să facă parte din
Comisia de învăţământ, unde este specialitatea dânsului.
Aici a intervenit, un pic, orientarea politică şi gândirea grupului politic
din care faceţi parte.
Dacă doriţi, vă spun, sincer, Comisiile se pot modifica, pe parcurs, nu
este o problemă şi se pot reglementa.
Dacă doriţi să facem, va trebui să facem o scurtă pauză, să reanalizăm,
împreună cu liderul de grup, domnul Ciolac, cu care am discutat.
Deci, aceasta, cum stabiliţi dumneavoastră şi cum vă hotărâţi.
Nu am nici cea mai mică problemă.
Am încercat ca toată lumea să facă parte dintr-o comisie, cum scrie,
conform algoritmului politic, aşa scrie la lege.
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În al doilea rând, să ţinem cont de specializările dumneavoastră, cât mai
mult cu putinţă, cum este doamna Carmen, care este în Comisia de sănătate,
doamna David, care este în Comisia de sănătate ş.a.m.d., domnul profesor Soiu şi
domnul inspector şcolar, domnul Horia Toma, care fac parte din Comisia de
învăţământ.
V-am spus, am avut la bază mai multe criterii, în urma analizei.
Nu toată lumea...Nu s-a reuşit.
Am avut foarte mulţi profesori şi mai puţini doctori, să zic aşa.
Dar, cum consideraţi, dacă doriţi să facem o analiză, să ne oprim pentru
cinci minute, să vă sfătuiţi, împreună, în grup, dacă nu, modificăm, pe urmă.
Domnul Tudora, vă rog!
Dl. Dorin Tudora
Am o rugăminte: cinci minute pauză.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Cu mare plăcere, domnul Tudora!
Dl. Dorin Tudora
Dacă sunt de acord şi colegii.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Dacă toată lumea este de acord pentru aceste cinci minute.
Acest lucru se votează, să ştiţi, dacă doriţi.
Văd că propunerea domnilor consilieri este să o votăm aşa şi să facem
modificare miercuri.
Cinci minute pauză.
Haideţi, vă rog frumos!
Cine este pentru aceste cinci minute, vă rog frumos? Mulţumesc.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.

X

X

X

Dl. Bogdan-Andrei Toader
V-aş ruga să reluăm şedinţa şi să ne ocupăm locurile în sală!
Felicitările, masa, dansul, după aceea, vă rog!
Dacă sunteţi de acord să votăm acest punct, aşa cum a fost el citit de
către domnul Enescu şi a rămas stabilit aşa cum... Bun.
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Atunci, eu vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Vă invit la următoarele săli din cadrul Consiliului, pentru prima şedinţă a
Comisiilor din care faceţi parte:
La Comisia nr. 1 - sala 173;
Comisia nr. 2 - sala 169;
Comisia nr. 3 - sala 171;
Comisia nr. 4 - sala 170;
Comisia nr. 5 - sala 172;
Comisia nr. 6 - sala 174;
Comisia nr. 7 - sala 174,
pentru alegerea preşedinţilor şi secretarilor de comisie, întrucât, de miercuri, v-am
spus că îmi doresc să ne începem, la propriu, activitatea.
Vă aşteaptă doamnele, din cadrul Consiliului, pentru materiale şi pentru
procesele - verbale de alegere a preşedinţilor şi a secretarilor.
X

X

X

Dl. Bogdan Andrei Toader
S-au terminat alegerile şi ar trebui să vă citesc rezultatul proceselor verbale.
Cu acest lucru, încheiem şedinţa, pe ziua de astăzi.
La Comisia nr. 1 - Comisia de buget - finanţe, cum este ea, pe scurt,
denumită - ales preşedinte este doamna Ionescu Fabioara, iar secretar este domnul
Răducanu Nicuşor.
La Comisia nr. 2 - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice - preşedinte este doamna Laura Moagher şi secretar domnul
Andrei Nicolae.
La Comisia nr. 3 - Servicii publice, comerţ, turism - preşedinte este
domnul Pinţoiu Toma şi secretar este domnul Ardeleanu.
Două abţineri la domnul Ardeleanu.
Comisia nr. 4 - avem preşedinte pe domnul Ionică Adrian şi secretar, pe
doamna Papuc Rodica.
Comisia nr. 5 - sănătate, protecţie socială - domnul Neaga Gheorghe...
Este protecţie socială, sănătate...
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O să vă supun atenţiei modificarea titulaturii, că este, prima dată,
sănătate, apoi protecţie socială şi v-aş ruga să acceptaţi protecţie socială, sănătate,
agricultură şi activităţi sportive.
Ales a fost domnul Neaga Gheorghe şi secretar doamna Carmen Dumitru
Mihaela.
La Comisia nr. 6 - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor preşedinte este domnul Enescu Rareş, secretar este domnul Pîrvu Ionel, iar la
Comisia nr. 7 - Comisia de Integrare Europeană -, o să vă solicit, tot la fel ca la...
să o denumim, că nu mai ne integrăm, deja, suntem, pe deplin, integraţi, Absorbţie
Fonduri Europene, sau Comisia Proiecte externe, putem să îi găsim diferite
titulaturi, nu mi se pare că mai este de actualitate titulatura Integrare Europeană,
dar, v-am spus, pentru o şedinţă ulterioară, să avem această discuţie...
Preşedinte doamna Fabioara Ionescu, din nou şi domnul Pinţoiu Toma,
secretar.
Eu vă mulţumesc.
Vă aştept miercuri.
Am înţeles că aţi primit ordinea de zi.
V-aş ruga să analizaţi, dacă mai sunt probleme, să le discutăm înainte de
şedinţă, cu mare plăcere, să ne întâlnim cu toate grupurile politice.
Dl. Eugen Ionică
Când o să avem materialele, sau când ne putem uita peste ele? Aș vrea să
mă uit în...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Cel târziu mâine după - amiază vor fi gata și le veți primi.
Dl. Eugen Ionică
Şi le putem vedea pe Internet? Pentru că s-ar putea să venim şi noi cu o
rectificare de buget, am putea să venim şi noi cu nişte propuneri pentru rectificarea
de buget.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Rectificare de buget nu facem.
Dl. Eugen Ionică
Nu este trecut aici, în ordinea de zi?
Dl. Rareș-Dan Enescu
Este intern.
Dl. Eugen Ionică
A, intern? Am înţeles.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Este buget propriu. Cu mare plăcere, vă spun...
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